Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинска управаБрој: 112-154/17-04
29.08.2017. године
Љубовија
На основу члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 95/2016), члана 38. Одлуке о Општинској
управи општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" бр. 6/2009 и 8/2010),
члана 3. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Љубовија, број: 06-125/2009-04 од 24.12.2009. године,
Општинска управа општине Љубовија оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
1.Орган у коме се радно место попуњава:
- Општинска управа општине Љубовија.
2. Радно место које се попуњава:
- Администратор сервера и локалне мреже у Одсеку за привреду и финансије
Општинске управе општине Љубовија – 1 извршилац.
- Опис послова: обавља послове везане за активности планирања, развоја и
одржавања сервера у органу управе, учествује у припреми и набавци уређаја за кориснике,
планира расподелу, инсталира, конфигурише и одржава сервере и оперативни систем,
пружа подршку корисницима прилоком рада на мрежи и води бригу о сигурности
корисничких података, инсталира и подешава локалну мрежу, радне станице и мрежне
картице, прикључује периферне уређаје, инсталира и конфигурише њихов рад, прати рад и
оптерећење локалне мреже, обавља и друге послове по налогу шефа одсека и начелника
Општинске управе.
- Услови:

ВШС- струковни пословни информатичар, положен државни стручни испит,
1 година радног искуства.

Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане Законом: да је
пунолетан држављанин Републике Србије, да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци и да му раније није престајао радни однос у
државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа, да испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
- У изборном поступку проверава се познавање законских прописа – Закон о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон), Закон о
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општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Службени
гласник РС“, број 30/2010) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на
рачунару.
3. Уз пријаву на јавни конкурс подноси се биографија кандидата и следећи докази:
- оригинал или оверена фотокопија документа (диплома, уверење) којом се потврђује
стручна спрема,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за
лица са високом стручном спремом,
- оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање годину дана радног искуства
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство),
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,
- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није правоснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци – издато од Полицијске управе.
- изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа
4. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
- Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Општинске управе
општине Љубовија, у Љубовији, Војводе Мишића број 45. О датуму спровођења изборног
поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште
или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.
5. Трајање радног односа:
- Радни однос се заснива на одређено време – на период од 6 месеци.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине,
органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од
шест месеци.
6. Место рада: Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320
Љубовија.
7. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења
о јавном конкурсу у дневним новинама – Дневни лист Данас, адреса седишта Алексе
Ненадовића 19-23, Београд.
8. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
- Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе општине Љубовија, контакт телефон
015/561-411.
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9. Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
- Општинска управа општине Љубовија, 15320 Љубовија, Војводе Мишића број 45. са
назнаком «за јавни конкурс».
10. Јавни конкурс ће бити објављен на web страници општине Љубовија - www.ljubovija.rs.
11. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске
управе. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази биће одбачене закључком конкурсне комисије.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић с.р.

